
Zebranie z Wykonawcami, godz. 11:05 – 11:44, 19.12.2016 

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA O WARTOSCI DO 

30 000 EURO 

Rozwiązanie informatyczne w systemie SAP do rozliczania kosztów 

wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, z podziałem na źródła 

finansowania 

Pytania i odpowiedzi 

1. Czy NFOŚIGW posiada odzwierciedlenie w standardowych, elementach SAP-owych (w 

tym w controlingowych), projektów i innych źródeł finansowania, czy wykorzystanie 

nowych pól jest też przedmiotem prac budowy koncepcji?  

Odpowiedz: Elementy controlingowe są już założone, cześć kosztów w tym przypadku 

osobowych (w odniesieniu do niniejszego postępowania),  ale również innych 

podlegających refundacji jest ewidencjonowane, jako zlecenia controlingowe.  

Księgowanie odbywa się na MPK i na zlecenia. 

2. Czy źródło finansowania będzie MPK? 

Odpowiedz: Źródłem finansowaniem będzie zlecenie i wszystkie koszty do danego źródła 

finansowania powinny zostać przeniesione na zlecenie. W tej chwili na zlecenia są już 

księgowane koszty tzw. fakturowane, które wynikają bezpośrednio z dokumentów 

księgowych, natomiast wynagrodzenia jeszcze na te zlecenia nie są przenoszone. Ale 

chcemy aby ostatecznie z systemu SAP HR wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 

przeliczone już, w dostarczonym przez Wykonawcę Rozwiązaniu, były przenoszone na 

każde źródło na konkretne zlecenie przypisane do danego źródła finansowania.  

3. Jeżeli mowa o raportowaniu – to czy mówimy o kosztach całościowych brutto z narzutami 

czy schodzimy do poziomu netto pracownika, są takie projekty że sam przelew jest robiony 

z osobnego konta bankowego, czy w NFOŚiGW też będzie taka sytuacja? Czy będzie taka 

sytuacja że mając wynagrodzenia liczone dla pracownika z trzech różnych źródeł 

finansowania są trzy różne przelewy netto z kont bankowych? 

Odpowiedz: Nie, jest to jeden przelew netto. 

4. Raportując wiec, interesuje nas brutto pracownika w podziale na koszty plus narzuty w 

podziale na źródła finansowania? 

Odpowiedz: Raportujemy brutto, plus narzuty które są składnikami refundowanymi dla danego 

projektu.  

5. Czy poza składnikami na ZUS, jakieś inne składniki możemy rozumieć jako narzuty? 

Odpowiedz: Nie, tylko narzuty – czyli ZUS opłacany przez pracodawcę, są refundowane. 

6. Czy Rozwiązanie ma umożliwiać raportowanie rozchodów, np. potrąceń w podziale na 

źródła finansowania, czy nie ma to zupełnie znaczenia? 



Odpowiedz: Generalnie w raportach płacowych występują wynagrodzenia brutto i w brutto 

zawarte są potrącenia pracownicze. Wiec refundujemy brutto i potrącenie jest częścią 

składową brutto, z tym że są takie programy które wymagają od nas załączenia 

dodatkowych informacji, która mówi o tym że powinniśmy raportować pewne elementy 

składników, które nie są wynagrodzeniami kosztów osobowych, chociażby właśnie 

potrącenia. Z tym że raportowane są wtedy nie z podziałem na źródła finansowania, tylko 

ogólnie ile pracownik ma potrąceń. Jest to element kontrolny dla Ministerstw.  

7. W przypadku rozliczeń wstecznych, jak powinny być raportowane korekty z poprzednich 

miesięcy? Rozumiem, że pracownik może mieć koszty z różnych źródeł finansowania i 

jeśli to się zmienia z miesiąca na miesiąc i ma jakąś korektę do poprzedniego miesiąca to 

jak taka korekta powinna być ujęta? 

Odpowiedz: W chwili poniesienia, czyli w chwili wykonania korekty. Nie za  ten okres którego 

to dotyczy, tylko w tym momencie w którym rzecz ta się dzieje. 

8. Czy takie składniki jak wynagrodzenia chorobowe i dodatki urlopowe są też rozdzielane 

tak jak każdy inny element brutta? 

Odpowiedz: Tak, bo to są składniki, które są elementem kosztów osobowych. Te składniki, 

użytkownik docelowego Rozwiązania, powinien mieć możliwość oznaczenia(bo dziś są 

pewne (składniki) wynagrodzenia a jutro może się okazać że musimy dołożyć kolejne 

składniki). 

9. Napisali Państwo, że kluczem podziału będzie procent, chciałbym tylko potwierdzić że nie 

mówimy tu o możliwości podziału wg. godzin przepracowanych tylko to będzie procent 

od całości brutto jakie pracownik otrzymał. 

Odpowiedz: Tak, zaangażowanie pracowników będzie wyrażane w procentach. 

10. Czy Rozwiązanie będzie działać od momentu wdrożenia, tj. nie mówimy o sytuacji w 

której wdrażamy rozwiązanie i jest możliwość raportowania wstecz? 

Odpowiedz: Zakładamy, że rozwiązanie będzie działać od momentu wdrożenia. Przy czym 

rozważana jest możliwość rozliczania od początku roku (przy założeniu że rozwiązanie 

zostanie wdrożone w pierwszych miesiącach 2017r.), wiąże się to z tym że wykonujemy 

dla Ministerstwa ankiety, które obejmują okresy półroczne.  

11. Czy księgowanie kosztów na projekty też miało by mieć odwzorowanie w takim 

normalnym księgowaniu wyników płacowych do rachunkowości, czy chodzi tylko o 

raportowanie obok? 

Odpowiedz: To nie musi być w FI, może być tylko w CO, co najwyżej zalecane by było aby 

koszty rodzajowe korelowały z tym, ale jest to kwestia organizacji planu kont. 

12. Raporty – czy będzie możliwość udostępnienia kilku przykładowych raportów które na 

dzień dzisiejszy są robione, i byłyby potrzebne do odzwierciedlenia w systemie. 

Odpowiedz: Tak. 

W załączeniu prezentujemy jeden wybrany raport, pełna lista raportów zostanie udostępniona 

w trakcie analizy przedwdrożeniowej. 

Chcemy aby każdy raport miał możliwość eksportu do Excela. 



13. Prace będą toczyć się na miejscu, taki jest zapis w umowie, ale czy jest możliwość pracy 

zdalnej??  

Odpowiedz: Tak, te prace które mogą być wykonywane poza siedzibą mogą być realizowane 

zdalnie. 

14. Pytanie dotyczące testów: w jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczyć Wykonawcę z 

wykonania testów stabilnościowych? 

Odpowiedz: Nie zostały sprecyzowane wymagania co do tego typu testów, zamawiający 

zakłada, że dostarczone rozwiązanie będzie pozbawione wad w postaci, przerw w pracy, 

ponad normalnego czasu przejścia pomiędzy zakładkami, formatkami, niespodziewanych 

błędów (dumpów) itp. błędów związanych z wydajnością i stabilnością dostarczonego 

oprogramowania. 

15. Kwestie licencyjne, czy z zapisów przedstawionych w par. 1 ust. 9. oraz par. 4. ust 4. 

umowy wynika, że Wykonawca powinien przekazać prawa autorskie do licencji 

podmiotów trzecich, w przypadku przedmiotowego postępowania do oprogramowania 

SAP, do czego nie ma praw? 

Odpowiedz: Zamawiający nie potwierdza takiej interpretacji zapisów umowy w odniesieniu do 

systemu SAP.  

16. Czy moduł finansowy i HR jest na jednym systemie? 

Odpowiedz: Tak.  

17. Umowa załącznik 6, par. 1 ust. 12 – wprowadzono pojęcie oprogramowania 

dedykowanego, a nie jest ono nigdzie zdefiniowane. 

Odpowiedz: Jest to pomyłka, wszędzie gdzie występuje oprogramowanie dedykowane 

powinien znaleźć się zapis oprogramowanie. 

18. Przy zakładanej dacie uruchomienia od stycznia, kiedy liczone są pierwsze listy płac? 

Odpowiedz: Od 28 każdego miesiąca poprzedzającego. 

19. Standardowo do podziału kosztów w SAP jest wykorzystywany infotyp 27, tam też są 

wykorzystywane MPK. Jest tam podział procentowy i jest możliwość wprowadzania 

zleceń. Czy jest on wykorzystywany lub brany pod uwagę? 

Odpowiedz: Był rozważany ten infotyp, jesteśmy otwarci na sugestie i raczej nastawiamy się 

na zastosowanie standardowych rozwiązań SAP w dostarczonym przez Wykonawcę 

Rozwiązaniu. 

Jeśli chodzi o infotyp przekazujemy informację, że należy założyć możliwość tworzenia 

raportów z danych z tego infotypu, danych dotyczących: zaangażowania dla poszczególnych 

pracowników, za dany miesiąc w poszczególne źródła finansowania. Czyli również dane 

podstawowe, imię nazwisko, numer osobowy, stanowisko Komórka Organizacyjna i dane 

dotyczące zaangażowania pracownika w danymi miesiącu. Należy założyć tworzenie raport 

zbiorczych dla wszystkich zaangażowanych pracowników w dane źródło finansowania oraz dla 

poszczególnych pracowników. 



20. Pytanie odnośnie umowy, par. 3 ust. 16 – choroba specjalisty, zmiana specjalisty tak aby 

spełnił wymagania: zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, czy jest możliwość 

zmiany na Zamawiający nie może odmówić bez ważnego powodu? 

Odpowiedz: Konieczność wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę specjalisty wynika 

z faktu wcześniejszej oceny kompetencji i doświadczenia zespołu specjalistów na etapie 

postępowania w ramach oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w 

postępowaniu – na etapie realizacji zamówienia, zmiana specjalisty nie może doprowadzić 

do tego, że po zmianie Wykonawca nie spełniałby warunku udziału w postępowaniu i 

dlatego musi to podlegać ocenie przez Zamawiającego. Ponadto, takie zasady zmiany 

specjalisty w zespole realizującym umowę  wynikają z audytów i zgodne są  zaleceniami 

Ministerstwa Cyfryzacji. Biorąc pod uwagę powyższe, nie ma możliwości zmiany tego 

zapisu..  

21. W kwestii terminu odbioru dla Zamawiającego, jeżeli Zmawiający zgłosi błędy, 

zastrzeżenia, to przez samą procedurę odbioru, przesłania informacji, listem poleconym, 

wydłuża się termin ewentualnego naliczania kar, czy jest możliwość wprowadzenia innego 

sposobu komunikacji z Wykonawcą? 

Odpowiedz: Zostanie wprowadzony zapis do umowy, o tym że odpowiedz będzie udzielana 

równolegle drogą elektroniczną jak i listem poleconym. 

22.  Przy założeniu, że termin składania ofert zostanie utrzymany (28 grudnia), to do kiedy 

będą ostateczne odpowiedzi na pytania zadawane drogą elektroniczną?? 

Odpowiedz: Przy stwierdzeniu, że termin zadawania pytań upływa na 2 dni robocze przed 

dniem wyznaczonym jako termin składania ofert i tym terminem jest 22 grudnia godzina 

23:59, to odpowiedzi zostaną udzielone do końca dnia w piątek 23 grudnia.  


